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b) elengedett kormánnyal kerékpározni; 
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót 

kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni; 
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni; 
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél 

hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a 
személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani; 

f) kerékpárral állatot vezetni. 
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezéseket 
a segédmotoros kerékpárok - a quad és a mopedautó kivételével 
- közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy 

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral 
közlekedni, 

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,  
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem 

szabad. 
(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral 

személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. 
életévét betöltötte. 

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos 
forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 

(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve 
kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a 
kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és 
kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem 
főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését 
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és 
az úton kerékpár nyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből 
más nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is 
közlekedhetnek. 

NAGYON FONTOS! 
Gyalogátkelőhelyen való közlekedés szabályai: 
Ha a gyalogátkelőhelyen kívánunk kerékpárral átkelni, akkor 

a KRESZ szerint mindig meg kell állnunk, és le kell szállni a 
bicikliről. Az autósok itt csak lassan érkező gyalogosokra 
számítanak, hirtelen a semmiből előbukkanó biciklisekre nem 
és így nem tudnak már megállni és bekövetkezhet egy közúti 
közlekedési baleset. Sajnos ezt a hibát nagyon sok biciklis 
elköveti.

Irányjelzés, kanyarodás szabályai: 
Kanyarodási szándékunkat mindig kinyújtott karral, időben 

jelezzük a többi közlekedő számára! Ha nagyívben balra 
szeretnénk fordulni, akkor először nézzünk hátra és győződjünk 
meg arról, hogy mögöttünk senki sem jön. Így a felezővonalhoz 
történő behúzódásunkkal senkit sem kényszerítünk fékezésre 
vagy lassításra. Ezután tegyük ki a kezünket balra és húzódjunk 
be a felezővonalhoz. Ha szemben sem akadályozunk senkit 
kanyarodásunkkal, akkor befordulhatunk. Az úttesten 
közlekedő kerékpáros lakott területen kívül csak úgy 
kanyarodhat nagyívben balra, ha leszáll és áttolja az úttesten a 
kerékpárját. 

A kerékpár kötelező felszerelései: 
 könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés; 
 két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet; 
 hangjelző berendezés, amely csak csengő lehet; 
 egy darab előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó 

lámpa; 
 egy darab hátra piros fényt adó lámpa; 
 hátul egy vagy két (nem háromszög alakú) piros színű 

fényvisszaverő prizma; 
 legalább az első keréken minimum 1 db borostyánsárga 

színű prizma, mindkét oldalán fényvisszaverővel.

Mielőtt nyeregbe ülünk! 
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez 

ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: 
 járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát 

ittasan kerékpározni sem szabad); 
 ismerni kell a KRESZ-t. 

További hasznos tanácsok: 
Elengedhetetlenül fontos a „Látni és látszani” elv a 

közlekedésben: 
Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján 

tartózkodó gyalogosnak, személynek (ide nem értve a 
gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését) éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) kell viselnie. 

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a 
külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani 
és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

Saját testi épségünk védelmében különböző eszközöket 
szerezhetünk be: 

- a fej védelmére sisak, 
- könyök és térdvédő, 
- kesztyű.

Balesetmentes kerékpározást kívánunk!
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